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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια αναµνηστικών δώρων
(αναµνηστικές πλακέτες,ασηµένιες τριήρεις, βραβεία) για την κάλυψη εξόδων
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών που θα επισκεφθούν το ∆ήµο
καθώς επίσης και για τις συναντήσεις του ∆ηµάρχου στο εσωτερικό και το εξωτερικό
για το έτος 2016.
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2460 € χωρίς ΦΠΑ και
βαρύνει τον οικείο ΚΑ 00.6433.01 (Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών. Γενικές Υπηρεσίες) του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016.
Άρθρο 2ο
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τα κάτωθι:
1. Τις διατάξεις:
1.1 ΥΠ ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ 185Β) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης »
1.2 Του Ν. 3852/7-6-2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
1.3 Τις διατάξεις του ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α’ 114/06) άρθρο 209 παρ. 1, όπως
συµπληρώθηκε µε το ν. 3731/2008 άρθρο 20 παρ. 13.
1.4 Τις διατάξεις του ν. 2286/1995.
1.5 N.4281/2014 άρθρο 15

1.6 Τις διατάξεις του Ν.2362/95 και την Υ.Α. 35130/739/2010 (ΦΕΚ Β 1291)
Άρθρο 3ο
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσφέρουν για όλα τα είδη της οµάδας. ∆εν γίνονται δεκτές
προσφορές για τα επιµέρους είδη µίας οµάδας.
Συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Η τεχνική περιγραφή.
2. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
Άρθρο 4ο
Η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε
βάση τους καθοριζόµενους όρους στην Τεχνική Περιγραφή, που προσφέρει την
χαµηλότερη τιµή.
Άρθρο 5ο

Ο προµηθευτής στον οποίο ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατακύρωσης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση
καλής εκτέλεσής της. Το ύψος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% επί της συµβατικής δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α..

Άρθρο 6ο
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα αναµνηστικά δώρα µέχρι
31 Μαϊόυ 2016 στο Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο.
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από τον προϊστάµενο των ∆ηµοσίων Σχέσεων.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των αναµνηστικών καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυµεί ο ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και κατόπιν
συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Άρθρο 7ο
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραγγελία στο σύνολο της σε
ειδικά κουτιά όπως αναφέρεται στην προσφορά.
Άρθρο 8ο
Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία βαρύνουν τον ανάδοχο
εκτός από το ΦΠΑ που βαρύνει το ∆ήµο.
Άρθρο 9ο
Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές ο προµηθευτής
είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει τα αναµνηστικά δώρα άµεσα µε άλλα
κατάλληλα, χωρίς καµία επιβάρυνση του ∆ήµου.

Τα υλικά που έχουν κατασκευαστεί τα αναµνηστικά δώρα θα είναι αυτά που έχει
υποδείξει η υπηρεσία στον προµηθευτή.

Άρθρο10ο
Τα δελτία αποστολής του προµηθευτή θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης
την ηµέρα της παράδοσης τους στον αρµόδιο υπάλληλο. ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν
χρηµατικές διαφορές (υποδιαιρέσεις του ευρώ) και τα τιµολόγια να είναι απολύτως
συσχετισµένα µε τα αντίστοιχα δελτία αποστολής. Η Πληρωµή του αναδόχου θα γίνει
εφάπαξ.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια
αναµνηστικών δώρων
(αναµνηστικές πλακέτες,ασηµένιες τριήρεις, βραβεία) για την κάλυψη εξόδων
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών που θα επισκεφθούν το ∆ήµο
καθώς επίσης και για τις συναντήσεις του ∆ηµάρχου στο εσωτερικό και το εξωτερικό
για το έτος 2016.
Οµάδα Α.
- 10 ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ αλουµίνιο χρυσό ή ασηµί διαστάσεων 12χ16сm
µε κουτί βελούδινο.
- 5 ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕ αλουµίνιο χρυσό ή ασηµί διαστάσεων 20χ15сm
Με κουτί βελούδινο.
- 10 ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ (Κ18) κατασκευασµένη από φύλλο αργύρου 925
βάση ξύλινη µε κάλυµα Plexiglas διαστάσεων 19χ9χ15 cm
-

3 ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ (ΚΟ28) κατασκευασµένη από φύλλο αργύρου 925
βάση ξύλινη µε κάλυµα Plexiglas διαστάσεων 20χ10χ16 cm.

-

5 ΒΡΑΒΕΙΑ διαστάσεων 24χ20cm crystal µε εκτύπωση 4c .

-

5 ΒΡΑΒΕΙΑ διαστάσεων 26χ20cm crystal µε εκτύπωση 4c .

-

5 ΒΡΑΒΕΙΑ διαστάσεων 20χ15cm crystal µε εκτύπωση 4c .

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν
πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών τους Όλα τα είδη των αναµνηστικών δώρων
θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας για την προµήθεια
υπηρεσίας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τις
ισχύουσες διατάξεις να τα αντικαταστήσει αµέσως µε υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς
επιβάρυνση του ∆ήµου
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προµήθεια αναµνηστικών δώρων για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών που θα επισκεφθούν το ∆ήµο καθώς επίσης
και για τις συναντήσεις του ∆ηµάρχου στο εσωτερικό και το εξωτερικό για το έτος
2016.

Κ.Α.: 00.6433.01
A/A

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ

1

πλακέτες αναµνηστικές
διαστάσεων 12χ16 cm
πλακέτες αναµνηστικές
διαστάσεων 20χ15 cm
ασηµένιες τριήρεις
διαστάσεων 19χ9χ15cm
ασηµένιες τριήρεις
διαστάσεων 20χ10χ16cm
βραβεία
διαστάσεων24χ20cm
βραβεία
διαστάσεων26χ20cm
βραβεία
διαστάσεων20χ15cm

TEM

10

TEM

2
3
4
5
6
7

40€

ΠΟΣΟ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ
400€

СPV

18530000-3

5

50€

250€

18530000-3

TEM

10

79€

790€

18530000-3

TEM

3

130€

390€

18530000-3

TEM

5

50€

250€

18530000-3

TEM

5

43€

215€

18530000-3

TEM

5

33€

165€

18530000-3

Αξία
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ

2460,00€
565,8€
3025,8€

Η δαπάνη για την προµήθεια θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016.
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